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תלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה نزع ورقة قد يؤدّي إلى إلغاء االمتحان

4

מתמטיקה ,קיץ תשע"ח ,מועד ב' ,מס'  + 035381נספח

الرياض ّيات ،صيف  ،2018الموعد "ب" ،رقم  + 035381ملحق

األسئلة

جزئي،
في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة بشكل كامل أو
ّ
عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها في هذا النموذج لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.
فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

y = - x2 + 6x

y

الرسم الذي أمامك يصف القطع المكافئ الذي معادلته
والمستقيم الذي معادلته . y = 5
أ .جد إحداث ّيات رأس القطع المكافئ. C ،

C

النقطتان َ Aو  Bهما نقطتا تقاطع القطع المكافئ والمستقيم،
كما هو موصوف في الرسم.
ب .جد إحداث ّيات النقطتين َ Aو . B

D

 CDهو ارتفاع في المث ّلث ( ABCانظر الرسم).
جـ (1) .ما هو طول االرتفاع  CD؟
) (2احسب مساحة المث ّلث . ABC

صفحة 4

،

B

A

x

/يتبع في صفحة /5

תלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה نزع ورقة قد يؤدّي إلى إلغاء االمتحان

4

מתמטיקה ,קיץ תשע"ח ,מס'  + 035381נספח

األسئلة

الرياض ّيات ،صيف  ،2018رقم  + 035381ملحق

جزئي،
في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة بشكل كامل أو
ّ
عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها في هذا النموذج لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.
فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

y = x2 - 7x + 10

أمامك رسم للقطع المكافئ الذي معادلته هي:
وللمستقيم الذي معادلته هي. y = 5x - 26 :
أ .جد إحداث ّيات رأس القطع المكافئ (النقطة  Bفي الرسم).
ب .ما هو مجال تصاعد القطع المكافئ؟
جـ .جد إحداث ّيات النقطة المشتركة بين القطع المكافئ
والمستقيم (النقطة  Aفي الرسم).
د K .هي نقطة على المستقيم.
اإلحداثي  xلرأس القطع المكافئ.
اإلحداثي  xللنقطة  Kيساوي
ّ
ّ
جد إحداث ّيات النقطة . K

صفحة 4

y

A
x
B

K

/يتبع في صفحة /5
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الرياض ّيات ،شتاء  ،2018رقم  + 312 ،035802 ،035381ملحق

األسئلة

جزئي،
في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة بشكل كامل أو
ّ
عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.
فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

البياني للدالّة . f (x) = - x2 - 3x + 1 8
الرسم الذي أمامك يعرض الرسم
ّ

البياني للدالّة
َ Aو  Bهما نقطتا تقاطع الرسم
ّ
كما هو موصوف في الرسم.
البياني للدالّة )  f (xمع المحور . y
 Cهي نقطة تقاطع الرسم
ّ
البياني للدالّة ) f(xبحيث تكون
النقطة  Dتقع على الرسم
ّ
القطعة  DCموازية للمحور . x
أ .جد إحداث ّيات النقاط َ Aو َ Bو َ Cو .D
ب .احسب مساحة المث ّلث . ABC
جـ .احسب مساحة شبه المنحرف . ABCD
) f (x

y

مع المحور ، x

C

x

B

D

A

/يتبع في صفحة /3
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الرياض ّيات ،صيف  ،2017الموعد "ب" ،رقم  + 035381ملحق

األسئلة
جزئي،
في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة بشكل كامل أو
ّ
عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.
فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

في الرسم الذي أمامك الرسمان البيان ّيان للدالّتين:

y

f (x) = x2 - 6x + 8

g (x) = - x + 4

الرسمان البيان ّيان يتقاطعان في النقطتين
أ .جد إحداث ّيات رأس القطع المكافئ.
ب .جد مجاالت تصاعد وتنازل القطع المكافئ.
جـ .جد إحداث ّيات النقطتين َ Bو . C
د .احسب طول القطعة . BC
B

َو  ، Cكما هو موصوف في الرسم.
C
x

B

/يتبع في صفحة /3
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الرياض ّيات ،صيف  ،2017رقم 035381

 +ملحق

األسئلة

جزئي،
في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة بشكل كامل أو
ّ
عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.
فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

يعرض الرسم الذي أمامك الرسمين البيان ّيين للدالّتين:
f (x) = x2 - 7x + 6

y

g (x) = - x + 1

أ.

)f (x

البياني
جد إحداث ّيات نقط َتي تقاطع الرسم
ّ
للدالّة )  f (xمع المحور . x

يتقاطع الرسمان البيان ّيان في النقطتين
كما هو موصوف في الرسم.
ب .جد إحداث ّيات النقطة . B
البياني للدالّة
جـ .جد المجال الذي يقع فيه الرسم
ّ
A

A

x

َو ، B

B
)g (x
) g (x

البياني للدالّة ) . f (x
فوق الرسم
ّ

/يتبع في صفحة /3
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מתמטיקה ,חורף תשע"ז ,מס'  +035381נספח

الرياض ّيات ،شتاء  ،2017رقم  + 035381ملحق

األسئلة

فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

معطاة الدالّة . y = - x2 + 3x + 4
البياني للدالّة مع المحور ،x
َ Aو  Bهما نقطتا تقاطع الرسم
ّ
كما هو موصوف في الرسم.
البياني للدالّة مع المحور . y
 Cهي نقطة تقاطع الرسم
ّ
أ .جد إحداث ّيات النقطتين َ Aو . B
ب .بالنسبة أل ّية ق َيم ِلـ x
B x
تكون الدالّة المعطاة موجبة؟
جـ .جد إحداث ّيات النقطة . C
د .جد مساحة المث ّلث  - O ( BCOنقطة أصل المحاور).

y

לא לכתוב באזור זה

في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة
جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها
بشكل كامل أو
ّ
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.

C

A O

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /3
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מתמטיקה ,קיץ תשע"ו ,מועד ב ,מס'  + 035381נספח
الرياض ّيات ،صيف  ،2016الموعد "ب" ،رقم  + 035381ملحق

األسئلة

فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

الرسم الذي أمامك يعرض القطع
المكافئ. y = - 2x2 + 4x - 6 :
أ .جد إحداث ّيات نقطة تقاطع القطع المكافئ
مع المحور . y
ب .جد إحداث ّيات رأس القطع المكافئ.
جـ .جد بالنسبة أل ّية ق َيم ِلـ  xيكون القطع
المكافئ تصاعد ّيًا.
فسر.
د .هل المستقيم  y =- 2يقطع القطع المكافئ؟ ّ

y

לא לכתוב באזור זה

في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة
جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها
بشكل كامل أو
ّ
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.

x

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /3
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الرياض ّيات ،صيف  ،2016رقم  + 035381ملحق

األسئلة

فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

الرسم الذي أمامك يعرض الرسمين البيان ّيين )َ (1و ) (2للدالّتين:
f (x) = - x2 + 4 x

לא לכתוב באזור זה

في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة
جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها
بشكل كامل أو
ّ
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.

y

g (x) = x2 - 3x - 4

B

A
x

)(1

ال تكتب في هذه المنطقة

البياني ) (1يقطع المحور
الرسم
ّ
النقطتين َ Aو . B
أ .الئم ّ
كل واحد من الرسمين البيان ّيين
)َ (1و ) (2للدالّة التي تالئمه .ع ّلل.
ب .جد إحداث ّيات النقطة ، A
وإحداث ّيات النقطة . B
البياني ).(1
جـ .جد مجاالت موجب ّية الرسم
ّ
البياني ).(2
د .جد إحداث ّيات رأس الرسم
ّ
x

في

)(2

/يتبع في صفحة /3
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الرياض ّيات ،شتاء  ،2016رقم  + 035381ملحق

األسئلة

فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

y
C

B

E

A

ال تكتب في هذه المنطقة

معطى قطع مكافئ معادلته . y = - x2 + 4x
القطع المكافئ يقطع المحور  xفي النقطتين َ Aو ، B
كما هو موصوف في الرسم.
أ .جد إحداث ّيات النقطتين َ Aو . B
ب .النقطة  Cهي رأس القطع المكافئ.
جد إحداث ّيات النقطة . C
مستقيما مواز ًيا للمحور . x
جـ .م ّرروا عبر النقطة C
ً
المستقيم الموازي يقطع المحور  yفي
x
النقطة ( Eانظر الرسم).
) (1جد إحداث ّيات النقطة . E
) (2جد مساحة المث ّلث . AEC

לא לכתוב באזור זה

في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة
جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها
بشكل كامل أو
ّ
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.

/يتبع في صفحة /3
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األسئلة

فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

يعرض الرسم الذي أمامك رسمين بيان ّيين )َ (1و )(2

للدالّتين:
أ.

לא לכתוב באזור זה

في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة
جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها
بشكل كامل أو
ّ
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.

y

f (x) = x2 - 6 x

)(2

g (x) = - x2 + 5x + 6

من بين الرسمين البيان ّيين
بياني هو للدالّة )، f(x
ّ
أي رسم ّ
)(1

َو )، (2

D
x

بياني هو للدالّة ) g(x؟ ع ّلل.
ّ
وأي رسم ّ

ب .يتقاطع الرسمان البيان ّيان في النقطتين

B

كما هو موصوف في الرسم.
جد إحداث ّيات النقطة

)(1

وإحداث ّيات النقطة . D

البياني
يكون الرسم
ّ

)(2

البياني ) (1؟
فوق الرسم
ّ

/يتبع في صفحة /3

ال تكتب في هذه المنطقة

جـ .بالنسبة أل ّية ق َيم

x

B

َو ، D

B

-2-
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الرياض ّيات ،صيف  ،2015رقم  + 312 ،035802ملحق

األسئلة

فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

في الرسم الذي أمامك معطى القطع
المكافئ . y = - x2 + 4x - 7
أ .جد نقاط ُ
تقاطع القطع المكافئ مع المحورين
(إذا ُوجدت مثل هذه النقاط).
سالبا؟
ب .بالنسبة أل ّية ق َيم  xيكون القطع المكافئ ً
جـ .جد إحداث ّيات رأس القطع المكافئ.
د .جد مجال تصا ُعد القطع المكافئ.

y

לא לכתוב באזור זה

في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة
بشكل كامل أو
جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها
ّ
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.

x

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /3

מתמטיקה ,חורף תשע"ה ,מס'  + 312 ,035802נספח

-2-

الرياض ّيات ،شتاء  ،2015رقم  + 312 ،035802ملحق

األسئلة

فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

معطى قطع مكافئ معادلته . y = x2 - 8x
المستقيم  y = 9يقطع القطع المكافئ
في نقطتين َ Aو ( Bانظر الرسم).
أ.

جد إحداث ّيات النقطتين

A

َو . B

y
B

E

לא לכתוב באזור זה

في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة
جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها
بشكل كامل أو
ّ
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.

A

x

ب .النقطة  Dهي رأس القطع المكافئ.
جد إحداث ّيات النقطة . D

جـ.

 DEيعامد AB

 ،كما هو موصوف في الرسم.

D

جد طول . DE

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /3

بجروت  ٤وحدات رياضيات  -نموذج  - ٨٠٤صيف  ٢٠١٤موعد ب  -سؤال ١
-
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מתמטיקה ,קיץ תשע"ד ,מס'  + 312 ,035802נספח

الرياض ّيات ،صيف  ،2014رقم  + 312 ،035802ملحق

األسئلة

فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

معطاة الدالّة ( y = - x2 + 10x - 9انظر الرسم).
البياني للدالّة
أ .جد نقط َتي تقاطع الرسم
ّ

לא לכתוב באזור זה

في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة
جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها
بشكل كامل أو
ّ
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.

y

مع المحور . x
ِ
ب.
البياني
أعط مثا ًال لنقطة تقع على الرسم
ّ
للدالّة إحداث ّيها الـ  yموجب.

جـ .بالنسبة أل ّية ق َيم
تكون الدالّة المعطاة سالبة؟
x

x

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /3
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מתמטיקה ,חורף תשע"ד ,מס'  + 312 ,035802נספח

الرياض ّيات ،شتاء  ،2014رقم  + 312 ،035802ملحق

األسئلة

فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

معطى قطع مكافئ معادلته y = 4x2 - 20x + 24

(انظر الرسم).
أ .جد نقاط تقاطع القطع المكافئ مع المحور . x
ب .النقطة  Dهي رأس القطع المكافئ.
جد إحداث ّيات النقطة . D
البياني للقطع المكافئ.
جـ .النقطة  Aتقع على الرسم
ّ
اإلحداثي  xللنقطة  Aهو . 1
ّ
اإلحداثي  yللنقطة . A
جد
ّ
ِ
إلحداثي  xلنقطة على القطع المكافئ
د.
أعط مثا ًال
ّ
تقع فوق المستقيم ( ADانظر الرسم) .ع ّلل.

לא לכתוב באזור זה

في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة
جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها
بشكل كامل أو
ّ
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.

y

A
x

O
D

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /3
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מתמטיקה ,תשע"ג ,מועד ב ,מס'  + 312 ,035802נספח
الرياض ّيات ،2013 ،الموعد "ب" ،رقم  + 312 ،035802ملحق

األسئلة

فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

البياني الذي أمامك قط َع ْين مكاف َئ ْينَ I ،و II
يعرض الرسم
ّ

معادلتا القط َع ْين المكاف َئ ْين هما:
أ.

y = - 2x2 + 8x

.

לא לכתוב באזור זה

في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة
جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها
بشكل كامل أو
ّ
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.

y
I

y = x2 + 2x + 14

أ ّية معادلة هي للقطع المكافئ ،I

وأ ّية معادلة هي للقطع المكافئ  II؟ ع ّلل.
ب .جد إحداث ّيات رأس ّ
كل واحد

من القط َع ْين المكاف َئ ْين.
جـ .ع ّلل لماذا ال توجد نقاط مشتركة

II

x

بين القط َع ْين المكاف َئ ْين( .بإمكانك التعليل اعتما ًدا على إجابتك عن البند "ب").
ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /3
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מתמטיקה ,קיץ תשע"ג ,מס'  + 312 ,035802נספח

الرياض ّيات ،صيف  ،2013رقم  + 312 ،035802ملحق

األسئلة

فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

y

يعرض الرسم الذي أمامك الرسمين البيان ّيين للدالّتين:

לא לכתוב באזור זה

في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة
جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها
بشكل كامل أو
ّ
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.

f (x) = (x - 2 ) 2
g (x ) = 3x - 2

أ .جد إحداث ّيات نقاط التقاطع بين الرسمين البيان ّيين.
ب .بالنسبة أل ّية ق َيم  xيتح ّقق ) f (x) 2 g (x؟
جـ .جد إحداث ّيات رأس القطع المكافئ الذي في الرسم.
د .بالنسبة أل ّية ق َيم  xتكون الدالّة ) f(xموجبة؟
x

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /3
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מתמטיקה ,חורף תשע"ג ,מס'  + 312 ,035802נספח

الرياضيات ،شتاء  ،2013رقم  + 312 ،035802ملحق

األسئلة

في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة
بشكل كامل أو جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.
ال تكتب على الهوامش السوداء.
فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

معطى قطع مكافئ تصفه الدالة . f (x) = x2 + 4x + 6
أ .جد إحداثيات رأس القطع المكافئ.
فسر لماذا الرسم البياني للدالة ال يقطع المحور . x
بّ .
جـ .هل توجد ق َيم ِلـ  xتكون الدالة بالنسبة لها سالبة؟ ع ّلل.
أيضا االعتماد على رسم مالئم).
(بإمكانك ً

/يتبع في صفحة /3
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מתמטיקה ,תשע"ב ,מועד ב ,מס'  + 312 ,035802נספח
الرياضيات ،2012 ،الموعد "ب" ،رقم  + 312 ،035802ملحق

األسئلة

في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة
بشكل كامل أو جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.
فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

معطاة الدالة ). f (x) = (x + 3) (x - 5
أ.

جد نقاط تقاطع الرسم البياني للدالة مع المحورين.

ب .جد رأس القطع المكافئ الذي يصف الدالة.
جـ .ارسم القطع المكافئ الذي يصف الدالة.

/يتبع في صفحة /3

מתמטיקה ,קיץ תשע"ב ,מס'  + 312 ,035802נספח

-2-

الرياضيات ،صيف  ،2012رقم  + 312 ،035802ملحق

األسئلة

في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة
بشكل كامل أو جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.
فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

y

معطاة الدالة . f (x) = x2 - 2x - 8
أ.

جد نقاط تقاطع الرسم البياني للدالة مع المحورين.

x

ب .جد إحداثيات رأس القطع المكافئ.
جـ .بالنسبة أل ّية ِق َيم

x

تكون الدالة تصاعدية؟

/يتبع في صفحة /3

מתמטיקה ,חורף תשע"ב ,מס'  + 035802נספח

-2-

الرياضيات ،شتاء  ،2012رقم  + 035802ملحق

األسئلة

في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة
بشكل كامل أو جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.
فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
 .1يعرض الرسم الذي أمامك الرسم البياني للدالة . y = - x2 + 6x - 5
َ Aو B

هما نقطتا تقاطع الرسم البياني للدالة

y

D

E

مع المحور  - O( xنقطة أصل المحاور).
D

أ.

هي نقطة النهاية العظمى للدالة.
جد إحداثيات النقاط

ب .نم ّرر من النقطة

D

A

َو

B

َو . D

مستقيما يوازي المحور . x
ً

x

B

A
O

يقطع هذا المستقيم المحور  yفي النقطة . E
( )1جد طول القطعة . DE
( )2جد مساحة المثلث . ODE

/يتبع في صفحة /3
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מתמטיקה ,תשע"א ,מועד ב ,מס' +035802נספח

الرياضيات ،2011 ،الموعد "ب" ،رقم +035802ملحق

األسئلة

في هذا النموذج ستّة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال حتصل على  25درجة .يُسمح لك اإلجابة
بشكل كامل أو جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع جتميعها
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.
فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
 .1يعرض الرسم الذي أمامك القطع املكافئ

y

y = 9 - x2

واملستقيم . y = x + 3
َ Aو B

هما نقطتا تقاطع القطع املكافئ مع احملور . x

القطع املكافئ واملستقيم يتقاطعان في النقطتني َ Aو . C
أ .احسب إحداثيات النقاط . A ،B ،C
ب .احسب مساحة املثلث . ABC

C

A

B
x

O

/يتبع في صفحة /3

מתמטיקה ,קיץ תשע"א ,מס'  + 035802נספח

-2-

الرياضيات ،صيف  ،2011رقم  + 035802ملحق

األسئلة

في هذا النموذج ستّة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال حتصل على  25درجة .يُسمح لك اإلجابة
بشكل كامل أو جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع جتميعها
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.
فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
 .1يعرض الرسم الذي أمامك الرسم البياني للدالة . y =- x2 + 4x - 4

أ.
ب.

جد إحداثيات نقاط تقاطع الرسم البياني مع احملورين.
بالنسبة أليّة قيَم x

تكون الدالة تنازلية؟

x

تكون الدالة سالبة؟

جـ .بالنسبة أليّة قيَم

y
x

د .ما هي القيمة القصوى التي حتصل عليها الدالة،
وفي أيّة نقطة حتصل على هذه القيمة؟

/يتبع في صفحة /3

מתמטיקה ,חורף תשע"א ,מס'  + 035802נספח

-2-

الرياضيات ،شتاء  ،2011رقم  + 035802ملحق

األسئلة

في هذا النموذج ستّة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال حتصل على  25درجة .يُسمح لك اإلجابة
بشكل كامل أو جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع جتميعها
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.
فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
 .1يعرض الرسم الذي أمامك الرسم البياني
للدالة . y = - x2 - 2x - 1

أ.

y
x

جد نقاط تقاطع الرسم البياني مع احملورين.

ب .بالنسبة أليّة قيَم

x

تكون الدالة تنازلية؟

جـ .بالنسبة أليّة قيَم

x

تكون الدالة املعطاة سالبة؟

/يتبع في صفحة /3

-2-

מתמטיקה ,תש"ע ,מועד ב ,מס' +035802נספח

الرياضيات ،2010 ،الموعد "ب" ،رقم +035802ملحق

األسئلة

في هذا النموذج ستّة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال حتصل على  25درجة .يُسمح لك اإلجابة
بشكل كامل أو جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع جتميعها
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.
فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
 .1يعرض الرسم الذي أمامك القطع
املكافئ . y = - x2 - 2x + 3

القطع املكافئ يقطع احملور
واحملور  xفي النقطتني َ Cو . D
 Aهي نقطة على القطع املكافئ بحيث تكون
القطعة  ABموازية للمحور . x
أ .جد إحداثيات:
( )1النقطة  Cوالنقطة . D
( )2النقطة . B
( )3النقطة . A
ب .احسب مساحة شبه املنحرف . ABCD
y

في النقطة

y

B

A

B

x

C

O

D
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الرياضيات ،شتاء  ،2010/09رقم  +035802ملحق

األسئلة

في هذا النموذج ستّة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال حتصل على  25درجة .يُسمح لك اإلجابة
بشكل كامل أو جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع جتميعها
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.
فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

ُر ِسم في الرسم الذي أمامك الرسم البياني للدالة
أ.

= - 3x 2 + 6 x - 3

.y

جد نقاط تقاطع الرسم البياني مع المحورين.

ب .أليّة ِقيَم

x

تكون الدالة المعطاة سالبة؟

y

x

جـ .ما هي أكبر قيمة ممكنة تحصل عليها الدالة،
وفي أيّة نقطة تنتج هذه القيمة؟
د.

أليّة ِقيَم

x

تكون الدالة تنازلية؟
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الرياضيات ،شتاء  ،2009/08رقم +035802ملحق

األسئلة

في هذا النموذج ستّة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجة .يُسمح لك اإلجابة
بشكل كامل أو جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها
لن يزيد عن .100
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.
فسر كلّ خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
الجبر
.1

y

يعرض الرسم الذي أمامك الرسمين البيانيين للدالتين:
2

)f (x) = (x - 2

g (x) = - x + 4

أ.

جد إحداثيات نقطتَي تقاطع الرسمين البيانيين.

ب .أليّة قيَم

x

يتحقّق ) f (x) 1 g (x؟
x

/يتبع في صفحة /3
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